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Şairlerin Özel Mektupları ve Edip Cansever’in “İki Satır, İki Satır-
dır”ı

Şairlerin özel mektupları, hem hayatları hem de şiirleri hakkında bil-
giler içerdiği için genel okurun da edebiyat araştırmacısının da her 
zaman ilgi gösterdiği metinlerdir. Mektupları yazan da onların mu-
hatabı da ilginin yoğunluğunu belirler. Genel okurun edebiyat kano-
nunca öne çıkarılan veya kitle kültürüne mal edilmiş veyahut kitle 
kültürü tarafından içerilmiş şairlerin imgelerine gösterdiği ilgiden, 
onların bilhassa özel hayatlarına ilişkin metinleri de payını alır. Ede-
biyat araştırmacısı için durum, bundan farklıdır. Mektuplarda genel 
okurun hiç de ilgi alanına girmeyen, kimileri görülmek ve bilinmek 
amacıyla açıkça belirtilen kimileri de satır aralarında kalan bilgiler, 
edebiyat araştırmacıları için kullanışlı verilerdir.

Şairlerin, genişletilirse yazarların özel mektupları, edebiyat eleştir-
menlerinin de ilgi alanı içindedir. Ama edebî metin eleştirisinde; 
anı yazılarındaki, günlüklerdeki veya mektuplardaki verileri kulla-
nırken ikircimli bir durum belirir: Eleştirmen yan metinlerden asıl 
metni anlamaya yönelirse metnin özerkliği riske atılır. Yan metnin 
sunduğu bilgi metnin yorumunu genişletecek veya destekleyecek 
biçimde kullanıldığında bu risk, ortadan kalkar. Burada, eleştirinin 
yönü belirleyicidir. Yazar merkezli eleştiride, yan metinler, asıl metni 
gölgeler; metin merkezli eleştiride onlar, asıl metnin ola ki karanlık 
noktalarını aydınlatmaya yardım eder; genetik eleştiride ise uygun 
veriyi sunduğu, içerdiği sürece metnin oluşum süreci hakkında des-
tekleyici bilgiler sunar. 

Şair ve yazarların özel mektuplarının muhatapları; yazarlarının 
beliriş ve konumlanış biçimlerini, mektuplarda verilen bilgileri ve 
bunların veriliş tarzlarını belirler. Muhataplar gözetildiğinde, özel 
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mektubun doğasında sadece haberdar etme değil, aynı zamanda konuşma is-
teğinin de var olduğu söylenebilir; mektubu yazan kişi, sadece haber verirken 
bile konuşuyordur muhatabıyla. Şair ve yazarların muhatabı özellikle bir sev-
gili, eş veya müstakbel eş ise bu durum daha bir belirginleşir. Sevgiliye yazdı-
ğı mektuplarda şair, kendi varlığını ortaya koyar; bir tür varoluş biçimidir bu 
mektuplar. Nâzım Hikmet’in Piraye’ye1, Kemal Tahir’in Fatma İrfan Serhan’a2, 
Sabahattin Ali’nin Ayşe Sıtkı’ya3, Orhan Veli’nin Nahit Gelenbevi’ye4, Ödemir 
Asaf’ın Sabahat Selma Tezakın (Arun)’a5, Ahmed Arif’in Leylâ Erbil’e6, Cemal 
Süreya’nın Zühal Tekkanat’a7 ve Edip Cansever’in Alev Ebüzziya’ya8 yazdığı 
mektuplarda, her bir şairin aşkta var oluşu belirginleşir; Bedri Rahmi ile Eren 
Eyüboğlu çiftinin mektupları ise yayıncısının da tanımladığı üzere, “Aşk Mek-
tupları”dır. Aşkın farklı bir beliriş biçimi olarak Nurullah Ataç’ın Haber-Akşam 
Postası gazetesinde “Ayşe’ye Mektup” başlığı altında muhatabının adını verme-
den açık mektup gibi yayımladığı metinleri de hatırlanabilir.9 Ataç’ınkiler ha-
riç, bu mektuplarda şairler muhataba karşı hislerini açığa vurmanın, günlük 
hayatta yaptıklarını anlatmanın yanı sıra yaşadıkları ilişkinin şiiri duyuş ve 
düşünüşlerini nasıl etkilediği, şiire nasıl çalıştıkları, bir şiirin nasıl oluştuğu 
hakkında da kimi zaman açık kimi zaman örtük olarak bilgiler verirler. Böyle 
olmakla birlikte bu mektuplar, şiiri ve yazma uğraşını değil, daha çok iki birey 
arasındaki ilişkiyi gözetir. 

Yukarıda andığım şairlerin arkadaşlarına yazdıkları mektuplarla sevgilileri-
ne, (müstakbel) eşlerine yazdıkları mektuplar birlikte okunursa ilişkinin mi 
yazma uğraşının mı öncelendiği rahatlıkla ve kolayca fark edilir. Nâzım Hik-
met’in Kemal Tahir’e Mahpushane’den Mektuplar’ında (1968), Kemal Tahir’in 
Ziya İlhan’a Mektuplar’ında (1990), Orhan Veli’nin Şevket Rado’ya, Ahmed 
Arif’in Cemal Süreya’ya, Cemal Süreya’nın Nedret Gürcan’a, Edip Cansever’in 
Erdal Öz’e yazdığı mektuplarda; kişilerin ne yapıp ettiklerine ilişkin bilgiler de 
yer almakla birlikte, yazma uğraşı, metinlerin nasıl kurulduğu, edebiyat dün-
yasının işleyişi ve buradan kaynaklanan sorunlar belirginleşir. Bunlar, sanatçı 

1 Nâzım Hikmet, Piraye’ye Mektuplar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2019.
2 Kemal Tahir’den Fatma İrfan’a Mektuplar, Sander Yayınları, İstanbul 1979.
3 Sabahattin Ali’nin Özel Mektupları: İki Gözüm Ayşe, Haz.: Ayşe Sıtkı-Doğan Akın, Ataol 

Yayıncılık, İstanbul, 1991.
4 Orhan Veli, Yalnız Seni Arıyorum: Nahit Hanım’a Mektuplar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 

2014.
5 Halit Özdemir Asaf Arun, Sana Mektuplar, Haz.: Seda Arun, Doğan Kitap, İstanbul 2010.
6 Leylim Leylim: Ahmed Arif’ten Leylâ Erbil’e Mektuplar 1954-1959, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, İstanbul 2013.
7 Cemal Süreya, Onüç Günün Mektupları, Can Yayınları, İstanbul 1990.
8 Edip Cansever, İki Satır, İki Satırdır: Alev Ebüzziya’ya Mektuplar 1962-1976, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul 2021.
9 Nurullah Ataç, Keziban’a Mektuplar, Haz.: Mehmet Can Doğan, Yapı Kredi Yay., İstanbul 

2020. Kitaba yazdığım “Nurullah Ataç’ın Keziban’ı ve Ayşe’si” başlıklı sunuş yazısında, 
“Ayşe’ye Mektup”ların muhatabının Meziyet Bölükbaşı olduğunu, belirttim.
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mektupları olarak ayrışır. Yeni Türk edebiyatında, Nâmık Kemal ile Abdülhak 
Hâmid’in10, Ahmet Midhat Efendi ile şair Fıtnat Hanım’ın yazışmalarından11 
başlayarak Ali Ekrem Bolayır’ın Suut Kemal Yetkin’e, Cahit Sıtkı Tarancı’nın 
Ziya Osman Saba’ya, Behçet Necatigil’in Kâmuran Şipal’e, İlhan Berk ile Ece 
Ayhan’ın Enis Batur’a, Metin Eloğlu’nun Oğuz Tansel’e yazdığı mektuplardan 
geniş bir sanatçı mektupları literatürü oluşmuştur. Bir arada sunulmaları ne-
deniyle diğerlerinden ayrışan Ataol Behramoğlu ile İsmet Özel’in mektupları12 
da bu toplamda özel bir yer alır. Andığım şairlerin kitap bütünlüğünde okura 
sunulan mektupları, yazıldıkları dönemlerin kültür, sanat ve edebiyat dünya-
sına ilişkin bilgiler içerdikleri gibi, hem onların özel hayatlarını hem de yazma 
uğraşındaki deneyimlerini ve şiirlerine ilişkin dikkat çekici bilgileri içermele-
ri nedeniyle de hayli önemlidir. Bunlar, metin inceleme ve çözümlemelerinde, 
metni boğmayacak biçimde değerlendirilirse zenginleştirici bilgilerdir. Edip 
Cansever’in 1962-1976 yılları arasında, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya 
yazdığı mektupları bu dikkatle okudum.

1962-1976 yılları arasında ve elbette sonra-
sında, Edip Cansever, şair olarak olgunluk dö-
nemindedir. Bu yıllarda şair, Tragedyalar, Çağ-
rılmayan Yakup, Kirli Ağustos, Sonrası Kalır ve 
Ben Ruhi Bey Nasılım adlı kitaplarını çıkarır. 
1977’de yayımlanan Sevda ile Sevgi adlı kitabı-
nı da söz konusu yılların verimi olarak değer-
lendirmek mümkündür. Cansever, on dört yıl 
boyunca bir yandan şiirler, diğer yandan aşk 
mektupları yazmıştır. Bu metinlerin bakışımlı 
veya geçirgen olup olmadığı, akla gelebilecek 
ilk sorudur. Mektuplardaki öznenin kendine, 
muhatabına ve dünyaya bakışı; ilişkileri, top-
lumu, doğayı, çevreyi görüşü ile aynı zaman-
larda yazılan şiirlerdeki duyuş, buluş, söyleyiş 
ve ton arasında nasıl ve ne gibi bağlar buluna-
bileceği de merak konusudur.

Yukarıda geneli gözeterek belirttiğim gibi, 
Edip Cansever de sevgilisine yazdığı mektup-
larda kendi varlığını ortaya koyar. Mektuplar-

da, aşk örsünde dövülen bir varlıkla karşılaşılır. Bu biçimlenme veya oluş sü-
recini, özne bizzat anlatır ama anlattığı, yansıttığı hikâyede o aynı zamanda 

10 Fevziye Abdullah Tansel, Hususî Mektuplarına Göre Namık Kemal ve Abdülhak Hâmid, 
Güneş Matbaası, Ankara 1949.

11 Ahmed Midhat Efendi ile Şair Fıtnat Hanım, Haz.: Hakkı Tarık Us, Vakit Basımevi, İstanbul 
1948.

12 Ataol Behramoğlu-İsmet Özel, Genç Bir Şairden Genç Bir Şaire Mektuplar, Oğlak Yayıncılık, 
İstanbul 1995.
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nesnedir de. Her 
ne kadar aşkın 
eşitler arasında 
bir ilişki oldu-
ğunu belirtip 
ilişkideki taraf-
ların özgürlüğü-
nü vurgulasa da 
özgür olmadığı-
nın farkındadır. 
Deneyimin ka-
zandırdığı bilinç, 
aşkı özgürlük 
değil, özgürleş-
me yolundaki en 
önemli ilişki ola-
rak görür. Dene-
yim sahibi özne 
olarak Edip Cansever, edindiği bilinçle asıl özgürlüğü, şiirde bulur; şiire yatı-
rım yapar. Yüceltilen şiirdir. Çünkü kişi kendini şiirde/şiirle var eder, görünür 
kılar.

Stendhal’in Türkçeye Aşk Üzerine adıyla çevrilen kitabı, iki asırdan fazla bir za-
man önce yazılmışsa da aşk konusunda hâlâ ufuk açıcıdır. Konuyu içeriden 
kavramaya çalışan başkaları gibi o da kitabını yaşadığı bir deneyim sonrasın-
da yazmıştır. Aşkın doğuşunda ruhta bir şeyler olup bittiğini belirtir; hayran-
lık, bir araya gelme hayali ve umut, aşkın doğuşunu hazırlar. Aşkı, “kristalleş-
me” kavramını merkeze alarak anlaşılır kılmak ister. Ona göre iki kristalleş-
me süreci vardır. Kristalleşmeyi, “sunulan her şeyden sevilen nesnenin yeni 
mükemmelliklere sahip olduğu buluşunu çıkaran ruhsal işlem” diye açıklar. 
Kristalleşmenin ilkinde, “sevgiyi sabitlemek için” kuşkunun doğduğunu ve 
kişinin gerilmeye başladığını belirtir. Buradan ikinci kristalleşme evresine 
geçilir. Âşık, bu evrede sevgilinin bütünüyle mükemmel olduğunu, kendisini 
sevdiğini düşünür ve “ondan olası aşkın en büyük kanıtını nasıl elde edebile-
ceğini” araştırmaya başlar. İki kristalleşme sürecini de yaşadıktan sonra sevgi-
liye kavuşamayan Stendhal, şöyle der: 

“Saf aşkın en parçalayıcı anı, aşığın yanlış bir uslamlama yaptığını ve tüm kristal-
leşme planını yok etmek gerektiğini farkettiği andır. 

Kristalleşmenin kendisinden bile kuşku duyulmaya başlanılır.”13 

13 Stendhal, Aşk Üzerine, Çev.: M. Mukadder Yakupoğlu, Mor Yayınları, Ankara 1998, s. 14-17.
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Edip Cansever, Stendhal’in aşk için belirlediği veya gördüğü yolda ilerlemiştir 
sanki; İki Satır, İki Satırdır’da başka anlatımlarla, Standhal’in açıkladığı kris-
talleşme sürecinin işlediği görülür. Cansever, hayranlık duyarak yücelttiği, bir 
araya gelme hayalleriyle arzuladığı ve kavuşma umudunu hep canlı tutarak 
seslendiği sevgiliden tüm kristalleşme planını çekerek “aşkın en parçalayıcı 
anı”na gelir. Elbette, onun bu ana gelişini hazırlayan gerçekler vardır. Alev 
Ebüzziya’nın Danimarka’da yaşaması, kristalleşmeyi güçlendirmekle birlik-
te bir araya gelme hayalini hep öteleyen önemli bir gerçektir; bundan daha 
önemlisi, keskini ve dondurucusu ise 1969’un sonlarına doğru evlenmesidir. 
Bu, öznenin “kristalleşmenin kendinden bile kuşku duy[masına]” yol açar. 
Mektuplar seyrekleşir, kısalır, içerikleri ve tonları değişir.

Edip Cansever, söz konusu süreçte, şair olarak hayli verimlidir. Ama bunu, 
ilişkiye bağlamanın yanlış olacağı kanısındayım. Çünkü Cansever, 1962’den 

önceki zamanlarda da verimli bir şairdir. Bununla birlikte 
yaşayış, algılayış ve duyuşta, hatta bazı imajların 

belirişinde aşk ilişkisinin etkisi olmadığı 
da söylenemez. Cansever, mektupları-

nın cevabı geciktiğinde, kaygılanır 
örneğin. Bunun geçici ve mektup-
larda belirtilen anlık bir duygu mu 
yoksa gündelik ilişkilerini yönlen-

diren, yazdığı şiirlerin tonunu da 
belirleyen, en azından etkileyen bir 
duygu mu olduğu sorulabilir. Ben bu 
duygunun her şeye bir biçimde yan-
sımış olabileceğini düşünüyorum. 
Kendisi mektuplarında hep posta-
cıyı bekleyen, “inim” diye andığı 
çalışma odasının da bulunduğu 
işyerindekilere hep mektup gelip 

gelmediğini soran, istese de alkolle 
arasına mesafe koyamayan bir özne 

canlandırır. Bu özne, aşkın büyülü 
dünyasında davranışlarını doğalmış 

gibi algılayabilir ama dışarıdakilerin 
onu nasıl algıladığı gerçeği de vardır. 

Mektuplarda birkaç kez arkadaşlarıyla 
birlikteyken nasıl sıkıldığını, onlardan 
küçümseyici bir tonla söz açarak ifade 
eder; arkadaşlık ilişkisini askıya almış 
gibi konuşur. Aslında bu, bir bakıma, 
gerçeğin askıya alınması durumudur. 
Kendini bir ilişki içinde var eden özne, 
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sadece bu ilişkiye değer verirken diğerlerinin üzerinden kayıtsızlıkla geçer. 
Öznenin değer düzeni değişmiştir. Bununla birlikte onun bir sosyal çevresi de 
vardır. Özne, bu çevreye ve ilişkilere yabancılaşır. Cansever, mektuplarında iki 
kez bu çevredeki yabancılığını aktarır. “26.12.67” tarihli mektubunda şunları 
yazar:

“Geçenlerde, on beş kişilik bir masada, hiçbir nedene dayanmaksızın, önümdeki boş 
tabağı masanın ortasına fırlatacaktım ki, birden uyandım. Ama uzunca bir söy-
lev çektiğimi biliyorum. Hiçlemek, gereksiz bulmak üzerine bir söylev. Herkes sustu. 
Üstelik hepsi de dostlarımdı.” (s. 225)

1969’un sonlarına kadar yazdığı mektuplarda her şeyi hiçleyen bir tutum 
belirginleşir. Bu hiçleyici tutum karşısındaki arkadaş ve dostların algısında 
huysuz, hırçın, kırıcı, kaba, bencil bir Edip Cansever kişiliği oluşur. Muzaffer 
Buyrukçu, Cansever’den aktardığım yukarıdaki olayın üzerinden yaklaşık bir 
yıl geçtikten sonra “2.11.1969” tarihli günlüğünde böyle bir Cansever portresi 
sunar:

“Sağ elini ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’ dercesine uzattı, Mahmut Ma-
kal’ı gösterdi. ‘Kov onu masadan!’

Boynuna sarıldım, yanaklarından öptüm. ‘Yapma Allah aşkına? Ne oldu sana? 
Birbirimizi böyle mi seviyoruz?’

‘Ben kimseyi sevmiyorum,’ dedi Edip Cansever sertçe. ‘Sevgiyi leş kargaları gibi par-
çalayan zavallıları sevmiyorum. Kov onu!’

‘Beni de sevmiyor musun?’ dedim. 

‘Seni de, başkalarını da… Senin de, başkalarının da içinden aynı soğuk çizgi geçiyor. 
Soğuk çizgi… İşittin mi? Bulabilir misin sen böyle özgün bir şey? Benim şiirlerim 
özgündür.’

‘Öyledir, sen özgün bir şairsin,’ dedim. 

‘Büyük bir şairim ben!’ dedi Edip Cansever.

‘Öylesin gerçekten,’ dedim.

‘Bana dalkavukluk yapma!’ diye bağırdı Edip Cansever.”14

Muzaffer Buyrukçu’nun sayfalarca süren anlatımında Cansever’in aşağılayıcı 
davranışının etkisi olabileceği gibi, Cansever de ortamın havasıyla değil, ger-
çekten ne düşünüyorsa onları söylemiş olabilir. Ama Buyrukçu’nun anlatı-
mıyla Cansever’in tutumundan gerilen sadece kendisi değildir; aynı masada 
bulunan Bilge Karasu, Asım Bezirci, Oğuz Halûk Alplâçin de gerilmiştir. 

Edip Cansever mektuplarında; huzursuz, sıkıntılı, yalnız, bıkkın, bunaltılı ve 
karamsar biri olduğunu pek çok kez belirtir. Mektupların muhatabından bun-
ları dağıtması, gidermesi yönünde bir ışık bekler belki. Çok az da olsa bu ışığın 

14 Muzaffer Buyrukçu, Anında Görüntü, Yılmaz Yayınları, İstanbul 1992, s. 28-29.
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aydınlattığı bir dünyada yaşar. Yazıp bitirdiği şiirlerin verdiği bir kendinden 
memnuniyet, var etmeden doğan bir sevinçtir belki de bu. Ama mektuplarda, 
nadiren hayatın bütününe yayılan esenliğin sevgiliden geldiği belirtilir; yaz-
ma uğraşından gelenler de ayrıca anılır. İki Satır, İki Satırdır’ı, Cansever’in yaz-
ma uğraşını izlemek yönünden değerli kılan bir özellik de yazdığı şiirlerden 
haberler vermesi ve bazılarını paylaşmasıdır. Bu bağlamda, “Otel” temalı bir 
şiire başladığı ve bunu nasıl kuracağı hakkında bilgi verdiği metin anılabilir. 
Mektuplarda da şu son dizeleri yer alan “Otel”, Yeni Dergi’nin Mayıs 1966 tarih-
li 20. sayısında yayımlanır:

 “En önemlisi de tanıştırılır gibiydim biriyle

 Hiç kimselerin ilgilenmediği

 Bazı olayların tarihçisi olarak”

Edip Cansever, “8 Kasım 1965” tarihli 
mektubunda, sevgilisine, “Ve kendi ken-
dime söz veriyorum, seni sevmeyi, dün-
yanın en güzel şiiri yapacağım.” (s. 67) 
der. Bu cümleden, mektubun muhatabı 
için şiirler yazacağı anlamı çıkar mı? 
Böyle bir anlam çıksa da Cansever, ne 
Goethe’nin “Marienbad Ağıdı” ne de Ara-
gon’un “Elsa’ya Şiirler”i gibi şiirler yaz-
mıştır sevgilisine. Bununla birlikte, yu-
karıda da belirttiğim gibi, yaşadığı ilişki 
sürecinde ondan aldıklarının, onunla ge-
lenlerin veya onun getirdiklerinin izleri 
vardır şiirlerinde. Örneğin, mektuplarda 
da anılan ve sevgiliden izler taşıdığı be-
lirtilen (s. 158) “Cin” adlı şiir, bir görüş-
meden kalan izlenimlerle yapılmış, ku-
rulmuştur.

Edip Cansever’in mektuplarında, edebi-
yat dünyasına ilişkin bilgi yok denecek 

kadar azdır. Bununla birlikte toplumsal sorunlar ve politik gelişmeler karşı-
sında duyarlı bir Cansever’le karşılaşılır. Okuduğu şairler ve yazarlar hakkın-
da da bilgiler vardır mektuplarda. Bunlardan T. S. Eliot ve Albert Camus ilgisi, 
Cansever’in sanatçı duyarlılığı açısından dikkati çeker. Cansever, Egzistansi-
yalizm ile Camus üzerinden bağ kurar gibidir. Poetik metinlerinde, Eliot’ın 
imajın nesnel bağıntılı olduğu yönündeki görüşüne yakın duran Cansever, 
mektuplarında Eliot’tan dizeler aktarır sevgilisine. Mektuplardaki bilgilerden 
biri de Cansever’in ilk kitabı İkindi Üstü’nü yok saymamasıdır. Gerçi, açıkça an-
maz ilk kitabını ama onu da şiir toplamına dâhil ettiğini iki kez söyler. 1966’da 
yazdığı mektupların birinde, “Belki de dokuzuncu kitabım apaydınlık, mutluluk 
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yüklü, sokulgan bir iyimserlik taşıyan bir kitap olur.” der. 1966’da yayımlanan 
Çağrılmayan Yakup, ancak İkindi Üstü de sayılırsa sekizinci kitap olur ve bun-
dan sonra gelecek kitap da yine ilk kitabın kabulüyle dokuzuncu sırada yer 
alır. Yukarıdaki cümle, bu bilgiyi içerdiği kadar Cansever’in yazmak istediği 
şiir için de önemli bir ayrıntı sunar. Gerçi, “belki” kaydıyla anmıştır yazmak 
istediği şiiri ama ne dokuzuncu kitap ne de ondan sonra gelenler, “apaydınlık, 
mutluluk yüklü, sokulgan bir iyimserlik taşı[r]”. 

Edip Cansever’in mektuplarında ve aynı süreçte yazdığı şiirlerinde, yazma tut-
kusu ve kendini yazarak var etme çabası okunuyor. Cansever’in söyleyişindeki 
bırakırmış gibi yapıp sonra geri almalarla ilerleyen özellik, bu tutku ve çabayla 
ilgili. Sevda ile Sevgi kitabında yer alan “Bitti O Sevda..” adlı şiirinde biterken 
çoğaldığı, çoğaltıldığı fark edilen bir tutku ve çaba bu. Şöyle:

 “Bitti o sevda, kesildi çığlıkları martıların

 Su gibi bitti, suya karşıt gibi bitti

 İtti kıyıyı adına deniz dediğimiz bir şey

 Adına deniz demediğimiz bir şey ile birlikte

 Unuttuk ikimiz de her türlü yetinmezliği”


